
Tổng kết thị trường phiên giao dịch 03/01:  
Kết phiên Vnindex đóng cửa 1043.90, tăng 36.81 điểm, tương ứng 3.66% với thanh khoản đã được cải
thiện. Phiên giao dịch đầu tiên của năm mới 2023 kết thúc rất tốt đẹp khi đa số tăng tốt và sắc xanh đc
giữ trong hầu hết phiên giao dịch, lực kéo đến từ nhiều nhóm ngành điển hình là ngân hàng, chứng
khoán, thép, Bất động sản, Đầu tư công ... 
Khối ngoại tiếp tục chuỗi mua ròng với 239.96 tỷ, tập trung chủ yếu vào các mã HPG, VNM, MSN,
VIC.
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
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HƯỚNG

VNINDEX 03/01/2023

Tham chiếu: 1007.09
Mở cửa: 1011.39

Đóng cửa: 1007.09
Thấp - cao: 1011.38 - 1043.90

Khối lượng giao dịch:551,325,568
Tổng giá trị: 9,249.4 tỷ

Tăng: 352 (67) 
Giảm: 74 (3) 
Đứng giá: 31
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Khối lượng Mua 45,182,976 Giá trị Mua 1036.62 tỷ

Khối lượng Bán -29,845,038 Giá trị Bán -795.43 tỷ

KL Mua/Bán
ròng

15,337,938
GT Mua/Bán

ròng
241.19 tỷ

NHẬN ĐỊNH XU HƯỚNG
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HOẠT ĐỘNG KHỐI NGOẠI

Về đồ thị kỹ thuật có thể thấy, VN Index kết phiên đã tạo mẫu hình Marubozu với
thanh khoản được cải thiện so với những phiên trước. Đồ thị RSI và MACD đều có tín
hiệu hướng lên cho thấy VN Index có thể tạo nhịp tăng nhẹ cho tuần này, tuy nhiên
việc bứt phá mạnh mẽ đi lên là rất khó xảy ra khi ngưỡng cản tại 1060 là rất lớn.
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TIÊU ĐIỂM TIN

Tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương ngày 3/1/2023, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn
Thị Hồng cho biết, năm vừa qua, chính sách tiền tệ đã có những đóng góp quan trọng, góp phần củng cố nền
tảng kinh tế vĩ mô. Đó là: góp phần kiểm soát lạm phát ở mức thấp (bình quân 3,15%), tăng trưởng kinh tế
phục hồi ở mức cao (8,02%); tín dụng ước tăng khoảng 14,5%. Thị trường tiền tệ, ngoại hối cơ bản ổn định
(VND mất giá 3,5%, mặt bằng lãi suất tăng khoảng gần 1%/năm, là mức biến động thấp hơn nhiều so với
các nước trên thế giới và khu vực), thanh khoản hệ thống cơ bản được đảm bảo... (Nguồn: cafef.vn)
Sau 2 năm bán ròng liên tiếp, khối ngoại đã trở lại mua ròng mạnh mẽ với giá trị hơn 29.000 tỷ đồng trong
năm 2022. Sự xuất hiện đúng lúc của khối ngoại đã góp phần giúp thị trường chứng khoán ổn định hơn sau
những biến cố bất ngờ trong năm qua. Đóng góp lớn vào dòng vốn ngoại năm qua phải kể đến các quỹ ETF.
Thống kê cho biết, trong năm qua, các quỹ ETF hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam hút ròng
tổng lượng vốn lên tới hơn 30.200 tỷ đồng, trong đó lượng vốn giải ngân vào Việt Nam khoảng 26.500 tỷ
đồng (~1,1 tỷ USD), chiếm phần lớn lượng mua ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Ghi dấu ấn nổi bật nhất
trong số các quỹ ETF năm qua là trường hợp của quỹ ngoại đến từ Đài Loan (Trung Quốc) Fubon FTSE
Vietnam ETF khi đã mua ròng gần 13.500 tỷ đồng cổ phiếu, đây cũng là quỹ ngoại giải ngân mạnh tay nhất
vào Việt Nam trong năm 2022. Xu hướng mua ròng của quỹ ngoại này được dự báo sẽ duy trì trong quý
1/2023 khi đã được cấp phép gia tăng quy mô đầu tư vào Việt Nam từ cuối năm trước. (Nguồn: Cafef.vn)
Việc tăng gần 39 điểm trong phiên hôm nay giúp VN-Index lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi có phiên tăng
điểm cao nhất trong lịch sử hơn 22 năm hoạt động . Tính theo số tương đối, mức tăng gần 3,7% cũng đứng
thứ 2 trong lịch sử, chỉ thấp hơn mức tăng 4,5% trong phiên 4/1/2010 (tăng hơn 22 điểm). (Nguồn: Cafef.vn)

CỔ PHIẾU ĐÁNG CHÚ Ý

Công ty Cổ phần Hóa An (mã chứng khoán: DHA) chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tạm ứng cổ tức
bằng tiền đợt 1 năm 2022 với  tỷ lệ 30%. Ngày đăng ký cuối cùng 04/01/2022.
 Nhóm quỹ thuộc Dragon Capital vừa thông báo đã bán ra tổng cộng 6,65 triệu cổ phiếu MWG của CTCP
Đầu tư Thế Giới Di Động trong ngày 26/12/2022. Trong đó, Amersham Industries Limited bán 3 triệu đơn
vị, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán 1,5 đơn vị phiếu, KB Vietnam Forcus
Balanced Fund bán 0,15 triệu đơn vị, Norges Bank bán ra 1 triệu đơn vị và Vietnam Enterprise Investments
Limited bán ra 1 triệu đơn vị. Động thái bán ra của Dragon Capital diễn ra sau khi MWG báo cáo kết quả
kinh doanh không mấy khả quan với lợi nhuận sau thuế tháng 11 giảm đến 67% so với cùng kỳ và là mức
thấp nhất kể từ quý 4/2017.
Ngày 31/12/2022, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (mã chứng khoán KBC) công bố thông
tin bất thường về việc nhận cổ tức bằng tiền mặt từ công ty con là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn – Hải
Phòng (SHP ).Theo đó, SHP sẽ thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ lên tới 330%. Với mệnh giá 100.000
đồng/cp, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu SHP sẽ nhận được 330.000 đồng tiền cổ tức.



Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Tất cả các thông tin và nhận định trong báo cáo này được thu thập,
tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, tuy nhiên APG không đảm bảo tất cả các thông tin trên là hoàn
toàn chính xác cũng như không chịu trách nhiệm về tính xác thực của chúng. Những nội dung của báo
cáo trên là dựa trên phân tích của đội ngũ tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của APG. 

Báo cáo trên không có mục đích quảng cáo, khuyến nghị mua hay bán các chứng khoán và cũng
không được xây dựng theo yêu cầu của bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào. Các nhận định này có thể
thay đổi mà không cần báo trước và APG không có nghĩa vụ phải cập nhật những thông tin trong báo
cáo sau thời điểm này. Nhà đầu tư do đó chỉ nên sử dụng báo cáo này như một nguồn tham khảo và tự
chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Báo cáo này không được phép sao chép, xuất bản hoặc phân phối dưới bất kỳ hình thức hoặc mục
đích nào nếu không được sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty Cổ phần Chứng khoán APG.
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